Governancecommissie VO
Toetsingskader
De pas toe-bepalingen
Op basis van de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019 gelden de volgende
verantwoordelijkheden van leden van de VO-raad als pas toe-bepaling (tevens eisen aan
lidmaatschap):
1. Het bestuur publiceert:
a) het jaarverslag, conform de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs;
b) de statuten;
c) het bestuursreglement 1;
d) de samenstelling, nevenfuncties (zowel bezoldigd als onbezoldigd) en
honorering van bestuur en toezichthouder;
e) het rooster van af- en aantreden van de toezichthouder cf. de maximale
termijn van acht jaar 2;
f) de klachtenregeling;
g) de klokkenluidersregeling;
h) de integriteitscode.
2. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de wijze waarop de evaluatie
van het bestuur door het intern toezicht heeft plaatsgevonden.
3. Een bestuurder in het voortgezet onderwijs kan niet tegelijkertijd de functie
van intern toezichthouder vervullen bij een onderwijsorganisatie binnen
de onderwijssector VO, niet zijnde een samenwerkingsverband voor passend
onderwijs.
4. Een (oud-)toezichthouder in het voortgezet onderwijs kan niet binnen vier
jaar na aftreden benoemd worden tot (dagelijks) bestuurder bij
dezelfde onderwijsorganisatie als waar hij toezichthouder is of is geweest 3.
Richtlijnen voor toetsing door de Governancecommissie VO
A. Toetsing
De governancecommissie voert - na een melding conform artikel 2 van haar
reglement - een onderzoek uit, gericht op het vaststellen of het betreffende lid zich
al dan niet houdt aan de pas toe-bepalingen. De commissie voert een volledige
toetsing uit (dus niet marginaal) en beperkt zich in haar oordeel tot de inhoud (en
doet dus geen uitspraak over de wijze waarop het proces is verlopen). De commissie
meldt in haar oordeel de bij haar oordeel gebruikte bronnen. De
governancecommissie vervult in geen geval de rol van mediator.
B. Geen weging van de pas toe-bepalingen

1
Indien de statuten van de instelling ook het bestuursreglement zijn, voldoet publicatie van de
statuten onder deze vermelding
2
De totale maximale zittingstermijn voor leden van het intern toezicht is 8 jaar, waarbij
per periode van 4 jaar wordt benoemd, tenzij het rooster van aftreden of bijzondere
omstandigheden om een kortere termijn vragen.
3
In het geval van een crisissituatie kan het intern toezicht bestuurlijke taken tijdelijk overnemen.
Zij voorziet erin dat dit zo kort mogelijk is, doch niet langer dan uiterlijk zes maanden.

De governancecommissie maakt geen onderscheid in zwaarte tussen pas toebepalingen. Afwijking is immers per definitie niet aan de orde is.
C. Beoordeling van de pas toe-bepalingen
Voor vrijwel alle pas toe-bepalingen is ondubbelzinnig vast te stellen wanneer eraan
voldaan wordt. Dit geldt bijvoorbeeld voor het publiceren van bepaalde
documenten. Voor sommige pas toe-bepalingen is dit minder eenduidig. De
governancecommissie zal bij deze eisen een eigen oordeel vellen. Als handreiking
heeft de VO-raad een checklist 4 ontwikkeld voor haar leden, deze kan – ondanks
dat het geen formele status heeft – als uitgangspunt worden gebruikt.
D. Het onderzoek
Het onderzoek is gericht op factfinding. Dat kan op basis van documentenanalyse,
gesprekken met betrokkenen en verzamelen van contextinformatie.
E. Documentenanalyse
Bij deze analyse kan worden gedacht aan de volgende, niet-limitatieve lijst met
documenten:
- Bestuursreglement
- Informatie van de website
- Informatie met betrekking tot de het intern toezicht
- Instellingsdocumenten die verwijzen naar of neerslag zijn van het naleven van
codes
- Integriteitscode
- Jaarverslag(en)
- Klachtenregelingen
- Klokkenluidersregeling
- Organogram van de organisatie
- Rapporten en verslagen van de externe accountant, incl. managementletter;
- Statuten van de rechtspersoon
- Strategische beleidsdocumenten
- Toezichtkader
F. Gesprekken met betrokkenen
Bij deze gesprekken kan worden gedacht aan de volgende, niet-limitatieve lijst van
personen:
- Controller
- Externe accountant
- Leden van het bestuur
- Leden van het intern toezicht
- Leidinggevenden uit de organisatie
- Medezeggenschapsraad
- Secretaris van het bestuur
- Staffunctionarissen
- VO-raad
G. Contextinformatie
De governancecommissie heeft maximale ruimte om naar eigen believen
contextvariabelen en contextinformatie te betrekken bij haar onderzoek en oordeel.
Inwerkingtreding
Dit toetsingskader is vastgesteld door het bestuur van de VO-raad op 11 april 2018 en
treedt in werking op 11 april 2018. De regeling is gewijzigd per 19 mei 2021.
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Zie: Checklist pas toe-bepalingen op www.vo-raad.nl

